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REFERAT

Denna rapport beskriver teori och experiment för att undersöka om det går att

mäta temperatur i fordonsbromsar med hjälp av Curie-Weisseffekten, vilket inne-

bär att ferromagnetiska material blir omagnetiska när en viss temperatur, eurie-

temperaturen, överskrids. Genom att detektera materialets magnetiska tillstånd

kan det avgöras om temperaturen över- eller understiger curietemperaturen. Meto-

den är tänkt att användas i automatiska bromsövervakningssystem.

En teoretisk studie av lämpliga ferromagnetiska material visar att legeringama Cu-

Ni och Co-Ni har curietemperaturer som kan varieras åtminstone mellan O°C och

950°C utan att strukturförändringar i legeringama äger rum.

Utformning av mätutrustning samt konstruktion av tillhörande elektronik beskrivs,

vilka sedan användes vid temperaturmätning på en bromsskiva. Mätningarna visar

att omslagsintervallet för de ferromagnetiska materialen, som användes i försöken,

från omagnetiskt till magnetiskt tillstånd är max 15°C, vilket borde vara tillräck-

ligt litet för att metoden ska kunna användas i ett bromsövervakningssystem.
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1 INLEDNING

1.1 Bakgrund

Säkert känner vi alla till någon allvarlig olycka med tungt fordon, som orsakats av

fel i bromssystemet. Närmast till hands ligger Måbødalsolyckan i Norge 1988, då

tolv elever och tre vuxna på skolresa, omkom när deras buss förlorade bromsför-

mågan. Även olyckan på kusten i Tarragona (Spanien) med 180 döda kanske är

bekant.

Undersökningar gjorda av den tyska organisationen DEKRA visar att 47,9% av

alla olyckor orsakade av tekniska fel, beror på fel i bromssystemet. Som jäm-

förelse kan nämnas att TUV (Technische Uberwachungs Verein) statistik är 59%

[8:23].

Ett fungerande bromsövervakningssystem är därför mycket betydelsefullt från tra-

fiksäkerhetssynpunkt. Det har visats [8] att genom att övervaka temperaturför-

loppen i bromsarna kan funktionsfel och fading detekteras.

Att mäta temperaturen i fordonsbromsar är dock förenat med svårigheter. Det är

framför allt miljön med vibrationer, höga temperaturer, smuts och rostangrepp

som ställer till besvär. Eftersom bromsskivan eller bromstrumman roterar, är berö-

ringsfri mätning att föredra. De konventionella tekniker som idag används för

temperaturmätning i fordonsbromsar är avsedda för laboratoriemiljö eller enstaka

fältprover [4].

Trots behovet finns i dag inget kommersiellt tillgängligt system för kontinuerlig

temperaturövervakning i fordonsbromsar. Ett sådant system skulle vara av stort

värde. Exempel på detta är överhettningsskydd i bromsar och mätning av tempera-

turförlopp i bromssystem. Lucas Automotive Gmbh i Tyskland har gjort försök

med termoelement och infraröd optisk pyrometri [8].

Lars-Gunnar Stadler på Statens Väg- och Transportforskningsinstitut (VTI) har

föreslagit ett nytt tillvägagångssätt för att mäta temperaturer i fordonsbromsar.

Metoden bygger på användandet av Curie-Weisseffekten vilket innebär att mag-

netiska material blir omagnetiska när curietemperaturen överskrids. Fördelen med

metoden är att den i sig själv är mycket robust och därför klarar den ogynnsamma
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mätmiljön i en fordonsbroms. Den är dessutom kalibreringsfri, beröringsfri och

enkel.

1.2 Problemformulering och syfte

Det är av intresse att undersöka om det finns något i praktiken fungerande sätt att

övervaka temperaturer i fordonsbromsar. Problemet kan då formuleras sålunda:

- Är metoden att mäta temperatur med hjälp av Curie-Weisseffekten lämplig

för kontinuerlig temperaturmätning i fordonsbromsar?

- Vilka fysikaliska begränsningar har den?

- Är den praktiskt genomförbar?

Syftet med examensarbetet är att försöka besvara dessa frågor, dvs utreda vilka

fysikaliska begränsningar metoden har samt att försöka konstruera en fungerande

temperaturmätare, som bygger på ovan nämnda princip.

1.3 Avgränsningar

Samtliga magnetiska material, som är teoretiskt tänkbara att använda för mätmeto-

den, har ej studerats. Endast ett begränsat antal material har valts ut. Urvalet har

grundats på bedömningar av materialens lämplighet med avseende på curietempe-

ratur, smältpunkt, rostbenägenhet samt andra materialegenskaper. Även inom

detta urval har en gallring skett, enär antalet ferromagnetiska material är relativt

stort.

Examensarbetets syfte är inte att ta fram en kommersiellt säljbar produkt utan får

ses som fas ett i ett större projekt, där fas två syftar till att framställa en färdig pro-

dukt, om det visar sig att fas ett faller väl ut. Målsättningen för detta inledande

projekt är att visa att det går att mäta temperatur med ovan nämnda teknik.

Endast en variant av att mäta temperatur med hjälp av Curie-Weisseffekten har

undersökts, då varken tid eller resurser funnits för undersökning av andra metoder.

En sådan metod kunde exempelvis havarit att använda en givare baserad på hall-

effekten.
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1.4 Tillvägagångssätt

Arbetet har delats upp i två delar

en teoretisk del, där lämpliga magnetiska material har studerats

- en praktisk del där en temperaturmätare har byggts och testats.

Det teoretiska underlaget bygger till övervägande del på litteraturstudier, men

även muntlig information från forskare inom berörda ämnesområdena.

Den praktiska delen har först innefattat konstruktion av en mätutrustning. Lars-

Gunnar Stadler har ansvarat för den mekaniska konstruktionen medan författaren

har utvecklat den tillhörande elektroniken.

Mätutrustningen har därefter testats i VOLVO personvagnars testlaboratorium i

Göteborg. Testningen har noggrant dokumenterats, varefter utvärdering av test-

resultaten skett hos VTI i Linköping.

1.5 Metod- och källkritik

Det kan naturligtvis inte garanteras att metoden att mäta temperatur i fordons-

bromsar med hjälp av Curie-Weisseffekten aldrig förut har provats, men då ingen,

efter vad författaren erfarit, tidigare hört talas om tekniken vare sig på VOLVO,

SAAB, WABCO eller Lucas Automotive är detta med största sannolikhet det

första försök som görs med denna teknik. Tyvärr har prov av de magnetiska mate-

rialen koppar-nickel och cobolt-nickel som diskuteras i kapitel 3.7 ej kunnat till-

verkas eller provas, då ekonomiska resurser för detta inte varit tillgängliga.

Curietemperaturerna för magnastaterna av nickel-järn, som används i de praktiska

försöken, har inte kontrollerats, då utrustning saknats för sådant experiment. Den

curietemperatur som uppges av tillverkaren av magnastatema antas vara pålitlig.
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2 MAGNETISK TEORI

En magnet attraherar en bit järn även om de två inte är i kontakt. Kraftväxelverkan

mellan de två kropparna orsakas av ett magnetiskt fält som betecknas H (A/m). Ett

magnetiskt fält kan produceras av en elektrisk ström såväl som av en magnet. Det

magnetiska fältet har både en riktning och en storlek, dvs kan beskrivas som en

vektor.

För att kunna beskriva de magnetiska egenskaperna hos ett material måste ett

kvantitativt mått för magnetisering definieras. Ett sådant är magnetiskt dipolmo-

ment per enhetsvolym som betecknas M (Alm) och definieras enligt följande for-

mel [3224],

nAv

2%
M = lim E1- (ekv 2.1)

Av- O AV

där Av är volym och mk (Amz) är magnetiskt dipolmoment för en atom, orsakat

dels av elektronemas rotation kring atomkärnan och dels av kärnans rotation kring

sin egen axel. Det magnetiska dipolmomentet orsakat av kärnan är vanligtvis för-

sumbart i förhållande till momentet orsakat av elektronema. Atomemas magne-

tiska dipolmoment i ekvation 2.1 ska summeras som vektorer så att både riktning

och längd erhålles. Kunskaper i kvantmekanik krävs dock för en fullständig för-

ståelse av de magnetiska egenskaperna.

Om ett material placeras i ett magnetiskt fält H, ändras materialets magnetisering

M enligt

M = Xm * H (ekv 2.2)

där Xrn är den magnetiska susceptibiliteten. För en del material är Xm beroende

av det pålagda fältet H.

Faraday visade att några egenskaper hos magnetism kan liknas vid ett flöde. Flö-

deslinjema passerar från ett magnetiskt material ut i luften vid en magnetisk nord-

ände, kommer in vid en sydände och passerar genom materialet från sydänden till

nordänden för att bilda en sluten kurva.
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Det totala antalet av flödeslinjer som korsar en area i rät vinkel kallas det magne-

tiska tlödet (I). Magnetiskt flöde per enhetsarea kallas magnetisk flödestäthet och

betecknas B (T). Både H och M bidrar till den magnetiska flödestätheten.

Sambandet mellan B, H och M är

B=u0(1+Xm)H=uOurH=uH (ekv2.3)

no = 47: * 10-7 (Vs/Am) (ekv 2.4)

Ibland används termen relativ permeabilitet ur i stället för magnetisk susceptibili-

tet. Sambandet mellan magnetisk susceptibilitet och relativ permeabilitet är

ur = 1 + Xm (ekv 2.5)

Konstanten ;40 är permeabiliteten i vakum och p kallas för den absoluta permea-

biliteten eller ibland endast permeabiliteten.
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3 MAGNETISKA MATERIAL

3.1 Inledning

Alla material kan delas in i tre klasser beroende på vilken magnetisk susceptibili-

tet de har. Ett material sägs vara

diamagnetiskt, om Xm < 0, dvs är ett litet negativt tal, t ex koppar

paramagnetiskt, om Xm > 0, dvs är ett litet positivt tal, t ex aluminium

ferromagnetiskt, om Xm är ett stort positivt tal, t ex mjukj ärn.

Diamagnetiska och paramagnetiska material är "omagnetiska" medan ferromagne-

tiska material i rumstemperatur är "magnetiska". Då temperaturen Överskrider ett

ferromagnetiskt materials curietemperatur, blir dess magnetiska susceptibilitet

mycket liten och materialet klassas i detta fall som omagnetiskt. Se avsnitt 3.5.

3.2 Diamagnetism

Diamagnetism uppkommer huvudsakligen från elektronernas rörelse kring atom-

kärnan och förekommer i alla material. För diamagnetiska material gäller att mag-

netiska momentet för varje atom är noll då ett externt pålagt magnetiskt fält sak-

nas. När ett externt fält appliceras induceras en spänning, vilket ger ett magnetiskt

moment som enligt Faraday's lag

8 = - 39 (V) (ekv 3.1)
dt

är motriktat det pålagda fältet, vilket innebär att den magnetiska susceptibiliteten

blir negativ.

Effekten av diamagnetismen är mycket liten och Xm för de flesta diamagnetiska

material (vismut, koppar, bly, kvicksilver, germanium, silver, guld, diamant) är av

storleksordningen -0,0000l. I de flesta material är diamagnetismen för svag för att

ha någon praktisk betydelse. Den diamagnetiska effekten är dold i paramagnetiska

och ferromagnetiska material.
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3.3 Paramagnetism

Paramagnetism uppkommer huvudsakligen från de magnetiska dipolmomenten av

elektronernas spinn. Till skillnad från diamagnetiska material har atomer och

molekyler i paramagnetiska material i genomsnitt ett litet dipolmoment när ett

externt magnetiskt fält saknas.

Ett extern fält tenderar att, förutom att orsaka en svag diamagnetisk effekt, inrikta

de magnetiska momenten i fältets riktning, vilket ökar den magnetiska tlödestäthe-

ten och medför att paramagnetiska material har en liten positiv magnetisk suscep-

tibilitet av storleksordningen 0,00001 för aluminium, magnesium, titanium och

wolfram.

Inriktningen av de magnetiska dipolmomenten motverkas av termiska vibrationer,

vilket innebär att magnetiska susceptibiliteten för paramagnetiska till skillnad mot

diamagnetiska material är temperaturberoende enligt Curies lag,

X = 2 (ekv 3.2)
T

där C är Curies konstant.

3.4 Ferromagnetism

För ferromagnetiska material kan magnetiska susceptibiliteten bli betydligt större,

ända upp till 106. Ferromagnetism kan förklaras med begreppet magnetiserade

domäner. I enlighet med domänmodellen, som har blivit experimentellt bekräftad,

består ferromagnetiska material som tex cobolt, nickel och järn av små regioner

eller domäner, se figur 3.1.

Varje domän är fullt magnetiserad i den meningen att den innehåller parallellt in-

riktade magnetiska dipoler, även då ett externt magnetiskt fält saknas. Kvantteorin

säger att starka bindningar existerar mellan de magnetiska dipolmomenten hos

atomerna och håller dipolmomenten parallella inom en domän.
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Mellan angränsande domäner finns en Övergångsregion, kallad domänvägg. I ett

omagnetiserat tillstånd är domänerna magnetiserade åt olika håll, enligt figur 3.1,

vilket resulterar i att den totala magnetiseringen är noll.

 

Domän

___Domän-
vägg

 

 

  

Figur 3.1 Domänstruktur i ett omagnetiserat ferromagnetiskt material [3:259]

När ett externt magnetiskt fält appliceras på ett ferromagnetiskt material kommer

väggarna i de domäner, som är magnetiserade åt samma håll som det pålagda fäl-

tet, att flyttas på ett sådant sätt att volymen för dessa domäner ökar på bekostnad

av andra domäner. Resultatet blir att magnetiska flödestätheten Ökar.

För svaga applicerade fält, tex upptill punkt P1i ñgur 3.2, är domänväggarna

reversibla. Men när ett pålagt fält blir starkare (större än P1), är domänväggsrörel-

serna inte längre reversibla. En domänrotation i riktning mot det pålagda fältet

kommer också att äga rum. Antag att ett pålagt fält reduceras från punkt P2. Då

följer materialet inte den heldragna kurvan P2P10 utan följer i stället den streck-

ade kurvan P2P'2.

Detta fenomen hos magnetiska material kallas hysteres och den heldragna kurvan

i figur 3.2 kallas hystereskurvan för ett magnetiskt material.
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B A P3

   

Figur 3.2 Hystereskurvan i B-H planet för ferromagnetiska material [3:259]

När det pålagda fältets styrka ökas ytterligare till P3 är alla domäners magnetiska

moment inriktade efter det applicerade fältet och det magnetiska materialet säges

vara mättat. Om det pålagda fältet reduceras till noll från värdet vid P3 kommer

inte den magnetiska flödestätheten att minska till noll, utan anta värdet Br som

kallas för remanens, vars storlek beror på aktuellt material samt det pålagda fäl-

tets maximala styrka.

För att den magnetiska flödestätheten hos ett magnetiskt material ska bli lika med

noll krävs att ett motriktat magnetiskt fält HC lägges på. Storleken på det magne-

tiska fältet HC kallas för koercitivkraft.

Ett ferromagnetiskt material med stor koercitivkraft och hög remanens kallas per-

manent magnetiskt eftersom det fortfarande är magnetiserat då det yttre H-fältet

avlägsnas.

Ferromagnetiska material kan användas till olika applikationer beroende på vilka

egenskaper materialet har [1:18]. Ett material med hög permeabilitet, lågt värde på

HC samt en hög mättnadsmagnetisering kallas för mjukmagnetiskt och används

med fördel till transformatorkärnor, motorer och generatorer. Material med mot-

satta egenskaper dvs stor koercitivkraft och hög remanens, används som perma-

nentmagneter i t ex elektriska visarinstrument och högtalare.
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3.5 Curietemperatur

Ferromagnetism är som tidigare nämnts ett resultat av starka bindningseffekter

mellan de magnetiska dipolmomenten hos atomerna i en domän. När temperaturen

hos ett ferromagnetiskt material har blivit så hög att den termiska energin översti-

ger bindningsenergin mellan atomerna i en domän, upphör de magnetiska dipol-

momenten att vara parallella och domänen är inte längre magnetiserad.

Alla ferromagnetiska material blir paramagnetiska ovanför den kritiska temperatu-

ren som kallas curietemperatur [2:432], eftersom den magnetiska suseeptibiliteten

blir liten (se figur 3.3). När temperaturen sjunker under eurietemperaturen blir

materialen i de flesta fall åter ferromagnetiska.

Permeabilitet

F

 

\
/ Temperatur

Materialets curie
temperatur

Figur 3.3 Sambandet mellan penneabilitet och temperatur. När temperaturen

överstiger eurietemperaturen blir permeabiliteten och susceptibiliteten

liten

Motsvarigheten till Curies lag blir för ferromagnetiska material

Xm = C (ekv 3.3)
T-a

där C är Curies konstant och 6 är materialets curietemperatur. Några värden på

curietemperaturer för olika material ges av tabell 3.1.

Förändringen från ferromagnetiskt till paramagnetiskt tillstånd är inte perfekt

skarp vilket gör det svårt att definiera och bestämma eurietemperaturen. Weiss

och hans kollegor har emellertid utvecklat metoder för att bestämma curietempera-

turen noggrant [2:717].
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Tabell 3.1 Curietemperaturer, i °C för några olika material [2:723]

Element.:

Fc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

C0 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1130
NI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358
Gd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Dy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -168

Campouna'x' '

Fczál . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500
Fchz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 520
FCBca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fc-zB . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . 739
215

17ch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
FuN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

3.6 Tillståndsdiagram

Campoundx, Cam'd.
MnBi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 350
MHJJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 470

Mn? . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 25
MnSb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320
anSb . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 275
Mme: . . . . . . . . . . . . . . . . . . 315
MmSn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0
MmSn . . . . . . . . . . . 150
:'5ng . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . -110
0-5, . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30; 100

100

Fc3033 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580
AlF0204 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 339
BaFc204 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stora ändringar hos ett materials permeabilitet och koercitivkraft uppträder när

tillverkning eller värrnebehandling medför ändringar i materialets struktur [2215].

Av den anledningen är fas- eller tillståndsdiagram av största betydelse för infor-

mation om tillverkning av magnetiska material samt för att förutsäga vilka mag-

netiska egenskaper materialet får.

Betrakta som ett exempel fasdiagrammet för jäm-coboltlegeringar i figur 3.4. De

avgränsade områdena visar vilken fas de olika legeringarna har vid varierande

temperaturer. Varje fas karaktäriseras av en viss kristallstruktur. Den prickade

linjen visar curietemperaturen som ändras med halten cobolt i legeringen.
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Figur 3.4 Fasdiagram för järn-coboltlegering [2:15]

Vid (a) blir materialet omagnetiskt utan strukturändring vid upphettning och vid

(b) sker en fasändring där båda faserna är magnetiska. Punkt (0) visar ändring från

magnetisk fas till en omagnetisk fas osv.

3.7 Lämpliga material

Vid val av ferromagnetiska material för användning vid tex temperaturövervak-

ning är materialets curietemperatur den egenskap som har störst betydelse, då den

bestämmer vilken temperatur som kan detekteras. Vid användning av materialet i

påfrestande miljöer har även andra egenskaper som t ex rostbenägenhet betydelse.

Vidare bör undersökas om det tilltänkta materialet genömgår strukturomvand-

lingar (fasförändringar) i det temperaturintervall som materialet kommer att

användas i, då hysteres (se figur 3.5) kan förekomma hos curietemperaturen vid

fasförändringar [2:716], ibland så stor som 500°C.
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Figur 3.5 Curietemperaturen kan uppvisa hysteres vid fasövergångar [2:716]

Två legeringar av särskilt intresse vid studium av fasdiagrammen för binära

metallegeringar är koppar-nickel och cobolt-nickel.

Koppar-nickellegeringarnas fasdiagram, figur 3.6, visar att curietemperaturen kan

varieras från O°C upp till 358°C, vilket är nickels eurietemperatur, gen0rn att

ändra andelen koppar i legeringen från drygt 30% till 0%. De aktuella legeringarna

genomgår inga fasförändringar förrän temperaturen överstiger 1200°C vilket är

fullt tillräckligt för de flesta applikationer.
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..._.. . . . _ ..._.-.-. - ..-v._-.___.___...._.__.._..____

            

 

A 8

 

 

   

 

  

Figur 3.6 Fasdiagram för koppar-nickel [6:476]
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Cobolt-nickellegeringarnas curietemperaturer, figur 3.7, kan varieras från358°C,

rent nickel, till ca 950°C utan att några strukturförändringar sker i materialet för

temperaturer underl400°C.

Vid tillverkning av vissa metallegeringar kan det vara nödvändigt att tillverka

legeringen i form av pulver för att undvika segringar i materialet, vilket medför

två eller fler curietemperaturer i samma material. Pulvret kan sedan sintras ihop

till bulkmaterial av önskad storlek.

För att slutligen kunna avgöra ett materials lämplighet för temperaturmätning

måste materialet framställas och testas i den applikation det är avsett för. Metall-

legeringar i pulverform kan framställas i mindre partier (10 kg satser) av Institutet

för metallforskning i Stockholm [9].
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Figur 3.7 Fasdiagram för cobolt-nickellegeringar [2:277]
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Ett hjälpmedel för vidare undersökning av legeringar med fler än två komponenter

'ar dataprogrammet Thermo-Cale, utvecklat vid KTH, vilket kan beräkna fas-

diagram och curietemperaturer. De flesta tillståndsdiagrarmnen för binära lege-

ringar finns i Binary Alloy Phase Diagrams [5].
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4 MÃTMETOD

4.1 Mätprincip

Metoden att mäta temperatur med hjälp av magnetism bygger på Curie-Weiss-

effekten. Denna innebär, att ferromagnetiska material blir omagnetiska när tempe-

raturen överstiger materialets curietemperatur.

Genom att detektera om ett ferromagnetiskt material är magnetiskt eller omagne-

tiskt, kan man således avgöra, om materialet i fråga har en temperatur som är lägre

eller högre än materialets curietemperatur.

Väljes ett antal material med lämpliga curietemperaturer, tex lOO°, 200° och

300°C erhålles sålunda en diskret temperaturskala. Genom att kontrollera mate-

rialens magnetiska tillstånd kan det avgöras mellan vilka värden temperaturen

befinner sig. Om t ex materialet med curietemperatur 200° är omagnetiskt innebär

det att temperaturen är högre än200°C.

4.2 Detektering av magnetiskt material

För att kunna utnyttja Curie-Weisseffekten måste man alltså kunna detektera om

materialet i fråga är magnetiskt eller omagnetiskt. Vi har valt att låta materialet

passera en magnetpick-up och studera hur signalen från denna ändras.

Om materialet är magnetiskt, dvs temperaturen är lägre än curietemperaturen, så

påverkas det magnetiska fältet från pick-upen på ett annat sätt än om materialet är

omagnetiskt, då temperaturen är högre än curietemperaturen. En elektrisk avko-

dare bearbetar signalen och avgör vilket magnetiskt tillstånd materialet har.

En förutsättning för att signal skall erhållas från pick-upen är naturligtvis att

materialet är i rörelse. I detta fall innebär det att skivbromsen, bromstrumman eller

det objekt som de magnetiska materialen är monterade på måste vara i rörelse.

Annars erhålles ingen signal från pick-upen eftersom den känner skillnaden i den

magnetiska suseeptibiliteten hos materialen. (Se avsnitt 5.3 Givare för fler detal-

jer.)
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4.3 För- och nackdelar med metoden

En viktig fördel med metoden är att curietemperaturen inte ändras med tiden eller

av andra faktorer. Detta innebär att de magnetiska material som används ej behö-

ver kalibreras med jämna mellanrum då den curietemperatur, som en gång fast-

ställts för materialet ej ändras. En annan fördel är att metoden är robust. Den är

tålig mot vibrationer, smuts och andra miljöangrepp, dock med reservation för

vilket ferromagnetiskt material som används.

Den största nackdelen med metoden är att en diskret temperaturskala erhålles, vil-

ket innebär en begränsad temperaturupplösning. Visserligen kan ett stort antal

magnetiska material med olika curietemperaturer användas för att få önskad upp-

lösning, men då temperaturen i en fordonsbroms kan variera med flera hundra

grader krävs det ca 100 olika magnetiska material, med lika många curietempera-

turer, för att få en upplösning på fem grader. Detta måste anses orimligt utom

möjligen i forskningssammanhang.

Då endast ett begränsat antal magnetiska material med lämpliga curietemperaturer

väljes, är metoden förmodligen mest användbar. Detta är t ex fallet vid kontroll av

överhettning eller om endast en upplösning på 50 grader behövs.

En ytterligare nackdel är att det inte går att mäta temperaturen när fordonet är i

vila.
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5 FÖRSÖKSUTRUSTNING

5.1 Magnastater

Själva grunden för mätning med hjälp av Curie-Weiss-effekten är de magnetiska

materialen med de olika curietemperaturema. I försöken användes kutsar av järn-

nickellegeringar, 3 mm diameter, med olika curietemperaturer. Dessa kutsar

kommer i fortsättningen att, för enkelhetens skull, kallas magnastater.

Curietemperaturerna för respektive magnastater är i försöken drygt 200°C till

drygt 600°C med intervall på hundra grader. Att dessa temperaturer valts beror

bland annat på att magnastatema finns att tillgå kommersiellt. De används för

temperaturreglering av lödkolvar (av fabrikat Weller).

5.2 Bromsskiva

5.2.1 Magnastatemas placering

I en bromsskiva för VOLVO ZOO-serien borrades radiellt in mot centrum av ski-

van två uppsättningar med hål, 180 grader förskjutna i förhållande till varandra.

Vardera uppsättningen bestod av åtta hål. I fem av dessa pressades magnastatema

för respektive temperatur in. (Se figur 5.1)

  

  

  

 

Bromsskiva
Referenshál

Starthál
(_-

Magnastat

Kontrollhál

Figur 5.1 Bromsskiva med magnastater och referenshål
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Av de Övriga tre hålen används det första till att generera en startpuls för den

elektriska avkodaren och de två sista som kontrollhål för avkodaren. Det finns

plats att borra ytterligare ett hål mellan hål ett och två samt mellan hål sex och sju,

om man vill använda ytterligare magnastater. Även de två kontrollhålen kan

användas för ytterligare magnastater.

5 .2.2 Referenshål

Ungefär fyra cm från bromsskivans yttre kant borrades axiellt ytterligare två grup-

per med vardera nio hål (se figur 5.1) Dessa har till uppgift att generera en refe-

renssignal för avkodaren. Referenshålen är placerade något förskjutna i förhål-

lande till magnastathålen för att avkodaren ska läsa av magnastaten vid rätt tid-

punkt

Figur 5.2 föreställer en del av bromsskivan som skurits upp så att referenshålen

och magnastatema placerats på rad och visar hur referenshålen och magnastatema

är belägna i förhållande till varandra. Det framgår också av figuren hur de två digi-

tala signaler, som genereras av avkodaren,ser ut.

Rörelseriktning

 

\

 

W

Magnastatrad

Referensrad

 

      

Digital magnastat-
signal

                    

Digital referens-
signal

        

    

'\ '\ '\ '\ '\
Magnastatens magnetiska
tillstånd läses av

Magnastat . = Referenshål

 

Figur 5.2 Referenshålens placering i förhållande till magnastatema. Motsva-

rande digitala signaler som genereras och används av avkodaren syns

längst ned i figuren
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Avsikten med referenshålen är att ge en avläsning av magnastatens magnetiska

tillstånd mitt på densamma oberoende av bromsskivans vinkelhastighet. Dessutom

kan man på ett enkelt sätt precisera vilka magnastater som är magnetiska och vilka

som är omagnetiska.

Ett alternativt förfaringssätt hade varit att endast använda magnastatraden. Om

magnastatema placeras i stigande temperaturordning kan antalet pulser efter start-

pulsen räknas och därefter temperaturen bestämmas.

Det går även bra att justera avståndet mellan givarna i sidled för att få signalerna

förskjutna en halv magnastat i förhållande till varandra. Den metoden har inte

använts här.

5.3 Givare

Som pick-up för att detektera magnastatemas magnetiska tillstånd används en

givare från WABCO, vilken förekommer i deras antilåssystem för bromsar (ALS-

givare). Att en ALS-givare valdes beror bl a på att den är konstruerad att klara av

de miljöpåfrestningar, som förekommer nära en fordonsbroms. Den tål också en

relativt hög temperatur, ca 180°C. Nackdelen med ALS-givaren i fråga är att den

är något stor, ca 1,5 cm x 4cm.

ourpur

_FL/N_    

 

FLUX

MAGNET

  
C
TARGET

 

POLE CO"-

Figur 5.3 Principskiss för en ALS-givare [7:15]
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Givaren är uppbyggd kring en permanentmagnet och en spole (se figur 5.3). När

en magnastat, som är inborrad i bromsskivan, passerar givaren ändras det magne-

tiska flödet genom spolen, beroende på vilket magnetiskt tillstånd magnastaten

har, vilket i sin tur ger upphov till en spänning u = -do/dt (Faraday's lag).

Omagnetiska magnastater Magnetisk magnastat

 

Bromsskiva från sidan

  Analog signal från
ALS-Givaren

Figur 5.4 Den analoga signalen från givaren består av spänningspulser som mot-

svaras av Övergångar från omagnetiskt till magnetiskt material eller

tvärtom

Givarsignalens utseende beror på hur magnastaten är monterad och vilket magne-

tiskt tillstånd magnastaten har (flgur 5.4). Om magnastaten, som i figur 5.5, är

inpressad i ett hål så att bromskivans yta är i jämnhöjd med magnastatens ovan-

sida kommer givaren, innan magnastaten har anlänt, att känna av ett magnetiskt

tillstånd orsakat av järnet i bromsskivan.

Bromsskiva

Magnastat Magnastat

  

 

 

Figur 5.5 Del av bromsskiva sedd från två håll med monterad magnastat
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Om temperaturen understiger magnastatens curietemperatur kommer även mag-

nastaten att kännas av som magnetisk. Detta leder till att det magnetiska flödet

från ALS-givaren ej kommer att ändras och därmed genereras inte heller någon

spänning från givaren.

Om temperaturen Överstiger magnastatens curietemperatur genereras en givarsig-

nal eftersom en övergång skett från magnetiskt till omagnetiskt tillstånd.

Detsamma inträffar när magnastatens bakre kant passerar givaren med den skill-

naden att det då sker en Övergång från omagnetiskt till magnetiskt material. Det

erhålls då en signal med omvänd polaritet gentemot det föregående fallet.

Referenshålen ger på samma sätt upphov till en signal från givaren, då luft är

omagnetisk.

Ett annat alternativ är, attsom i figur 5.6, placera magnastatema som små upphöj-

ningar, exempelvis på en bromstrumma. Givaren befinner sig nu på större avstånd

från bromstrumman, vilket leder till att givaren känner av ett omagnetiskt tillstånd

då ingen magnastat passerar. Givarsignal kommer således att erhållas då tempera-

turen understiger magnastatens curietemperatur och magnastaten är magnetisk. På

samma sätt kan små järnbitar användas i stället för referenshål.

Bmmämmma
é_-

 

Järnbit

Magnastat

Figur 5.6 Bit av en bromstrumma sedd från sidan med magnastater och referens-

järnbitar
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5.4 Givarhållare

Givarhållaren är tillverkad av stål och har plats för två ALS-givare, en för magna-

statraden och en för referenshålsraden. (Se ñgur 5.7.) På hållaren sitter också en

anslutningsanordning för ett stativ, vilket gör det möjligt att placera hållaren i

nästan vilken position som helst. Två tunna skivor med hål för givama sitter

monterade vid givarspetsarna. Skivorna har till uppgift att fungera som värme-

sköldar för att undvika överhettning i själva givaren.

Givarhållaren med givama monteras vid bromsskivans kant så att den ena givar-

spetsen befinner sig ca 3 m från hålraden och den andra givarspetsen på samma

avstånd från magnastatraden.

Referenshål
Magnastati /

?få 7/%
Värmesköld

              

    

\
/ Givarhållare

ABS-givare //

 

    

Figur 5.7 Givarhållare med två ALS-givare monterade

5.5 Elektrisk avkodare

5.5.1 Inledning

För att tolka de analoga signalerna från ALS-givama används en elektrisk avko-

dare som omvandlar de analoga signalerna till digitala signaler och behandlar

dessa. Tack vare referenssignalen kan avkodaren avgöra vilket magnetiskt tillstånd

varje enskild magnastat har. Resultatet presenteras sedan på lysdioder. Om lysdio-

den för 500°C är tänd innebär det att temperaturen i bromsen är högre än 500°C.
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Antalet magnastater som avkodaren klarar av att detektera begränsas av elektroni-

ken till nio.

På avkodaren finns det dessutom uttag för de digitala signalerna samt en triggsig-

nal för dessa, för att kunna studera den digitala signalen på ett oscilloskop tillsam-

mans med den motsvarande analoga signalen, vilket är nödvändigt för att ställa in

lämpliga triggnivåer.

5.5.2 Blockschema

I figur 5.9 är avkodarens uppbyggnad återgiven i form av ett blockschema. Inenhe-

ten omvandlar de analoga signalerna från ALS-givarna till digitala pulser. Figur

5.8 visar hur pulserna genereras genom att den digitala signalen går hög då den

analoga signalen överskrider en positiv triggnivå. På samma sätt nollställs den

digitala signalen då den analoga signalen underskrider en negativ triggnivå.

 

  

  

  

é_- Digital signal

'_ L _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ . _ _ _ _ _ é_ Positiv triggnivå

<_____ Analog givarsignal

' ' ' i ' ' ' * * ' _ ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' (- Negativ triggnivå

Figur 5.8 De digitala signalerna bildas genom att de analoga signalerna över-

samt underskrider en positiv respektive negativ triggnivå

Triggnivåerna är justerbara eftersom givarsignalens amplitud är starkt beroende av

avståndet mellan givare och bromsskiva. Dessutom påverkar bromsskivans vin-

kelhastighet amplituden vilket, som tidigare nämnts, medför att mätningar inte kan

göras då bromsskivan är i vila eller rör sig långsamt.

VTI Notat 35-1994



25

När magnastaten är omagnetisk genereras en digital puls, vars pulsbredd 'ar unge-

f'ar lika med den tid det tar för magnastaten att passera givaren. Detsamma inträf-

far för referenshålen pga att luft är omagnetisk.

l

l

l

Analoga insignaler

Mag Ref

 

Inenhet

     

Digital
Mag

   

Digital
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Styrlogik

   

Nollställ

  

Räkna upp

  

Räknare

  

rl r2 r3

  

 

r4

 

 

 

Avkodare

  

A1-A9

         
Utenhet

 

  

Figur 5.9 Blockschema för elektriska avkodaren
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Styrlogiken består av ett sekvensnät som med hjälp av referenssignalen håller reda

på när det är dags att läsa av en magnastats tillstånd. Dessutom genereras de styr-

signaler som behövs till övriga block.

Räknaren håller reda på vilken av denio magnastaterna som skall detekteras.

Avkodaren adresserar den minnescell som utpekas av räknaren.

Minnet lagrar magnastatens detekterade tillstånd tills det är dags att göra en ny

detektering av samma magnastat. Om magnastaten är omagnetisk lagras en nolla i

minnet, annars en etta.

Utenheten presenterar minnets innehåll, vilket är magnastatemas senast avlästa

tillstånd, på lysdioder.

5.5.3 Kretsscheman

Bilaga 1 visar kretsscheman för inenhet, utenhet, spännings- och klockgenerering.

Signalema Mag och Ref behandlas på samma sätt varför endast den ena kopp-

lingen beskrivs.

En OP kopplad som Schmitt-trigger omvandlar den analoga signalen till en fyr-

kantssignal. Utsignalen blir +5 V då den analoga insignalen överstiger den posi-

tiva triggnivån och -5 V då den analoga signalen underskrider den negativa trigg-

nivån. Absolutbeloppet av den positiva respektive negativa triggnivån är lika och

bestäms av 100 K potentiometern. Triggnivån kan varieras mellan noll och fem

volt.

Fyrkantssignalen omvandlas sedan till en digital signal mellan noll och fem volt

med TTL-kretsen 7414, som också är en Schmitt-trigger. Slutligen synkroniseras

den digitala signalen med avkodarens interna klocka. Detta sker med hjälp av en

vanlig D-vippa som klockas av systemklockan. Synkroniseringen är nödvändig för

att minska risken för att metastabila tillstånd ska inträffa i den digitala konstruk-

tionen.
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Blocken styrlogik, räknare, avkodare och minne är alla implementerade i en PAL

CEölOH-lSPC. Bilaga 3 visar ABEL-programmet för PAL-kretsen och bilaga 4

de Boolska ekvationerna för densamma. I bilaga 5 återges pinkonfigurationen för

PAL-kretsen.

Bilaga 2 visar tillståndsgrafen för styrlogikens sekvensnät. När starthålet detekte-

ras inträder tillstånd noll, varvid räknaren nollställs. Den efterföljande slingan körs

sedan tills nästa starthål påträffas. För varje varv räknas räknaren upp ett steg och

den motsvarande magnastatens tillstånd lagras i minnet på refsignalens negativa

flank.

Utenheten (se bilaga 1, sid 2) består av inverterare, lysdioder och motstånd. Då

t ex Ll är hög erhålles noll volt på inverterarens utgång och en ström flyter genom

lysdioden.

Den negativa matningsspänningen till operationsförstärkarna fås med hjälp av ICL

7662 CPA som är en spänningsomvandlare.

VTI Notat 35-1994



28

6 MÃTNINGAR

6.1 Inledning

Mätningarna utfördes av Lars-Gunnar Stadler och författaren med assistans av

personal från VOLVO personvagnar. Mätningarna ägde rum i VOLVO person-

vagnars testlaboratorium för skivbromsar i Göteborg.

6.2 Uppställning

Den med magnastater och hål preparerade bromsskivan monterades i en av de

testriggar som VOLVO personvagnar använder för tester av bromsskivor.

De två ALS-givama sattes fast i den specialtillverkade hållaren så att den ena

givaren kände av raden med referenshål och den andra givaren kände av raden

med magnastater. Signalerna från ALS-givarna gick vidare till ett oscilloskop, en

PC som kunde lagra oscilloskopsbilder av intresse samt till den egentillverkade

signalbehandlaren.

Temperaturen hos bromsskivan mättes även med ett termoelement av släpgivar-

typ, som monterades på sidan av bromsskivan för att användas som referens-

temperatur. Referenstemperaturen presenterades på en digital display.

6.3 Utförande

Bromsskivan hettades upp till drygt 600°C genom att bromsas vid en hastighet

motsvarande 40 km/h. Därefter upphörde bromsningen varvid temperaturen bör-

jade sjunka. Skivans hastighet var under avkylningen motsvarande 20 km/h.
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6.4 Dokumentation

För att dokumentera försöket användes en videokamera med vilken Oscilloskopet

som visade ALS-givarens analoga utsignal samt signalbehandlarens digitala ut-

signal videoñlmades tillsammans med referenstemperaturen och lysdioderna på

signalbehandlaren. Intressanta oscilloskopsbilder lagrades även med PC2n.

6.5 Resultat

Resultaten från försöken har utvärderats genom att studera videoupptagningen av

försöket och är sammanställt i tabell 1. Temperaturerna är avlästa under det

avsvalnande förloppet.

Kolumnen Magnastat märktemperatur i °C anger magnastatens curietemperatur.

Temperatur släpgivare i °C består av kolumnerna "Hel", "3/4", "1/2" och "Ingen

signal". "Hel" betyder temperaturerna, avlästa från referensgivaren, då signalen

från ALS-givaren precis börjar minska. "3/4" betyder de temperaturer då ALS-

givarsignalen minskat till 3/4 av full signalstyrka osv. Temperaturskillnaden

mellan "Hel" och "ingen signal" är alltså uppmätt omslagsintervall för respektive

   

magnastat.

Tabell 1 Sammanställning av omslagstemperaturema

Magnastat- Avvikelse Temperatur släpgivare i °C

märktem- märktem- Ingen Omslags-

peratur i °C peratur Hel 3/4 1/2 1/4 signal intervall

227 -35 270 265 262 261 260 10

327 +6 331 326 321 319 317 14

427 +42 396 388 385 383 381 15

527 +91 442 439 436 433 431 1 1

627 +147 487 483 480 477 473 15

        

Av tabellen framgår, att omslagsintervallet för samtliga magnastater är ca 15°.

Dock bör noteras att givarsignalen minskar från 3/4 till 1/4 styrka på endast 6°,

vilket tyder på ett relativt snabbt omslagsförlopp.
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Magnastatens märktemperatur stämmer däremot inte särskilt bra jämfört med refe-

renstemperaturen. Kolumnen "Avvikelse märktemp", vilken innehåller differensen

mellan märktemperatur och 1/2-kolumnen, visar att speciellt 627° magnastaten har

en avvikelse på ca 150°. Troligtvis beror detta på att släpgivaren ligger an mot

skivans yta medan magnastaten är inborrad i skivan. Dessutom är de monterade ca

4 cm från varandra radiellt sett vilket ger upphov till både tidsfördröjning och

avkylning. Detta påverkar resultatet alltmer med Ökande temperatur. Det ska dock

noteras att omslagstemperaturema var desamma vid upprepade försök.
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7 SAMMANFATTNING OCH DISKUSSION

Mätningarna ovan visar att den beskrivna metoden att övervaka temperatur med

hjälp av Curie-Weisseffekten fungerar bra, då magnastaternas omslagsintervall

visat sig vara 15°C eller mindre, vilket är relativt lite i förhållande till de stora

temperaturvariationer som förekommer i en fordonsbroms. Metoden kommer mest

till sin rätt när endast ett begränsat antal temperaturer är av intresse, vilket är fallet

för ett bromsövervakningssystem, där ett fåtal olika temperaturer är tillräckliga för

att ställa upp kriterier för tex fadingvarning, slitna bromsbelägg och ojämn

bromskraft i de olika bromsarna [8].

Metoden är enkel, robust och kalibreringsfri vilket borgar för en hög driftsäkerhet.

Det enda som behövs är en magnastat med önskade curietemperaturer och en

magnetpick-up för att detektera magnastaternas magnetiska tillstånd.

Det är enkelt att beräkna temperaturförlopp i bromsskivan eftersom det är lätt att

mäta tiden med den tillhörande elektroniken eller med en dator som används för

utvärdering av givarsignalerna.

Metoden är dock inte lämplig för mätning då man önskar en kontinuerlig tempera-

turskala. För tillräcklig noggrannhet krävs då så stort antal magnastater att det inte

är praktiskt hanterli gt.

I en eventuell andra fas av projektet, som syftar till att ta fram ett fungerande

bromsövervakningssystem, föreslås inledningsvis nya försök i testrigg för brom-

sar, men med referensgivaren monterad på samma sätt som magnastaterna, för att

med större säkerhet kunna bestämma magnastaternas omslagsintervall. Vidare bör

ordentliga kriterier för detektering av funktionsfel i bromssystemet utvecklas med

hjälp av temperaturnivåer, temperaturgradienter och temperaturdifferenser mellan

bromsarna i bromssystemet. Slutligen måste ordentliga fältstudier utföras för att

fastställa tillförlitligheten hos övervakningssystemet.

De ferromagnetiska legeringarna Cu-Ni och Co-Ni har curietemperaturer som kan

varieras mellan O°C och 950°C utan strukturförändringar vilket gör det möjligt att

skräddarsy material med önskade curietemperaturer för bromsapplikationer. Om

det i en fortsatt materialstudie inte visar sig finnas lämpligare material, bör några

koppar-nickel- och kobolt-nickellegeringar tillverkas och utvärderas.
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Bilaga 1

Sid 1 (3)

Kretsschema för elektriska avkodaren

Kretsschema för inenheten och klcckgeneratorn
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Sid 2 (3)

Kretsschema för utenheten
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Sid 3 (3)

Kretsschema för spänningsgenerering
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Bilaga 2

Sid 1 (l)

Tillståndsgraf för avkodarens sekvensnät

Tillståndsgraf för sekvensnätet som styr den elektriska avkodaren

Insignaler: (Ref,Mag)

Ref är den digitala och synkrona signalen från referensradsgivaren.

Mag är den digitala och synkrona signalen från magnastatradsgivaren.

    
   

 

  
  
  

 

SO: START

    
   
   

  

  
  

 

  

(0,0)

Räknare: 0 (0,0)

(l,-) (_ 1) 31: Vänta tills

(0,1) Ref går hög

eller start hålet

detekteras ( 1 ,0)

('9())

(19')

35: Vänta 115 sz: Vänta tills Ref
ev hög magnastat o 10

(§1) gar ag
går låg

(()9')

('9')

S3: Räknare 2=

(_ _) räknare + 1

S4: Läs av magnastats

 

tillstånd  
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Bilaga 3

Sidil(2)

ABEL-program för avkodarens sekvensnät

module tempmet
title 'tempmet'
tempmet device 'E0600';

clk1,clk2 pin 1,13; "Insignal klocka

ll,l2,lB,l4,15,l6,l7,l8,l9 pin 15,16,17,18,19,20,21,22,10;
" Lagrar lysdiodens Värde

mag,ref pin 2,11; "Insignal magnastat
och referensrad

q1,q2,q3 pin 9,8,7; "Tillstånds Vipporna

r1,r2,r3,r4 pin 6,5,4,3; "4-bitsräknare

l1,12,l3,l4,15,16,l7,l8,l9 istype 'reg';
q1,q2,q3 istype 'reg';
r1,r2,r3,r4 istype 'reg';

q=[q1,q2,q3]; "Definierar q som en vektor
r=[r1,r2,r3,r4]; "Definierar r som en vektor

l=[ll,l2,l3,l4,15,16,l7,l8]; "Definierar l som en vektor

sO=O;s1=1;s2=2;s3=3;s4=4;sS=5;sö=6;s7=7;

equations

l.CLK=clk2; "Kopplar ihop D-vippornas
l9.CLK=clk1; "klocksignal med kretsens
r.CLK=clk1; "klocksignal
q.CLK=clkl;

when ((q.FB== ) & (r FB==1)) then ll:=!mag; else ll:=ll.FB;
when ((q.FB== ) & (r FB== )) then 12:=!mag; else l2:=12.FB;
when ((q.FB==4) & (r FB== )) then l3:=!mag; else l3:=13.FB;
when ((q.FB== ) & (r FB== )) then l4:=!mag; else l4:=l4.FB;
when ((q.FB==4) & (r FB== )) then l5:=!mag; else 15:=15.FB;
when ((q.FB== ) & (r FB== )) then l6:=!mag; else l6:=16.FB;
when ((q.FB== ) & (r FB==7)) then l7:=lmag; else l7:=l7.FB;
when ((q.FB==4) & (r FB== )) then l8:=!mag; else l8:=l8.FB;
when ((q.FB== ) & (r FB== )) then l9:=!mag; else l9:=l9.FB;
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state_diagram q

state SO: r:=O;

case !ref & !mag

ref # mag
endcase;

state sl: r:=r.FB;
case ref & lmag

lref & lmag

mag

endcase;

state s2: r:=r.FB;

case ref

lref

endcase;

state 53: r:=(r.FB+l);

goto s4;

state s4: r:=r.FB;

goto 55;

state s5: r:=r.FB;

case lmag

mag

endcase;

state s6: goto sO;
state s7: goto sO;

end
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:82;

:sl;

:SO;

:52;

:53;

:sl;

:35;

Bilaga 3

Sid 2 (2)

"Nollställer

räknaren och väntar"

"tills både ref och
mag är låga"

"Väntar på att ref ska bli
"hög eller att start

magnastaten"

"ska dyka upp"

"Vänta på att ref ska bli låg"

"Räkna upp räknaren 1 steg

"Läs av magnastaten"

"Väntar på att ev hög
"magnastat ska bli låg"

"Ej använt tillstånd
"Ej använt tillstånd



Bilaga 4

Sid 1 (4)

Boolenska ekvationema för avkodarens sekvensnät

ABEL 4.20 - Device Utilization Chart Thu Nov 25 17: 19:22 1993

tempmet

==== E0600 Programmed Logic ====

11.D =( !mag & q1.FB & !q2.FB & !q3.FB & !r1.FB & !r2.FB & !r3.FB & r4.FB

!r4.FB &11.FB

r3.FB &11.FB

r2.FB &11.FB

r1.FB &11.FB

q3.FB &11.FB

q2.FB &11.FB

!q1.FB & 11.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

( clk2 );II
#
#
#
t
#
1
t
#
#

11.C

12.D ( !mag & q1.FB & !q2.FB & !q3.FB & !r1.FB & !r2.FB & r3.FB & !r4.FB
r4.FB &12.FB
!r3.FB &12.FB
r2.FB &12.FB
r1.FB &12.FB
q3.FB &12.FB
q2.FB & 12.FB
!q1.FB &12.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

( clk2 );I
l
å
t
i
t
i
t
i
t
ä
t
i
t
i
t
l
l

l2.C

13D ( !mag & q1.FB & !q2.FB & !q3.FB & !r1.FB & !r2.FB & r3.FB & r4.FB

!r4.FB & 13.FB

!r3.FB & l3.FB

r2.FB &13.FB

r1.FB & 13.FB

q3.FB & 13.FB

q2.FB &13.FB

!q1.FB & 13.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

( clk2 );II
ä
t
i
t
i
t
i
t
i
t
ä
t
i
t
l
l

13.C
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Bilaga 4

Sid 2 (4)

14.D ( !mag & ql.FB & !q2.FB & !q3.FB & !r1.FB & r2.FB & !r3.FB & !r4.FB
r4.FB & l4.FB
r3.FB & 14.FB
!r2.FB &14.FB
r1.FB &14.FB
q3.FB & 14.FB
q2.FB & 14.FB
!q1.FB & 14.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

( clk2 );II
#
i
t
i
t
=
h
:
=
ü
=
=
t
t
=
t
t
l
l

14.C

15.1) ( !mag & ql.FB & !q2.FB & !q3.FB & !rl.FB & r2.FB & !r3.FB & r4.FB
!r4.FB &15.FB
r3.FB &15.FB
!r2.FB &15.FB
r1.FB &15.FB
q3.FB &15.FB
q2.FB &15.FB
!q1.FB &15.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

( clk2 );II
ä
t
i
t
i
t
i
t
i
t
ä
t
i
t
l
l

15.C

16.D ( !mag & ql.FB & !q2.FB & !q3.FB & !r1.FB & r2.FB & r3.FB & !r4.FB

r4.FB & 16.FB

!r3.FB & 16.FB

!r2.FB & 16.FB

r1.FB & 16.FB

q3.FB & 16.FB

q2.FB & 16.FB

!q1.FB & 16.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

( clk2 );II
ä
t
i
t
ü
i
t
ä
t
i
t
i
t
l
l

16.C

17.D ( !mag & ql.FB & !q2.FB & !q3.FB & !r1.FB & r2.FB & r3.FB & r4.FB

!r4.FB &17.FB

!r3.FB &17.FB

!r2.FB & 17.FB

r1.FB & 17.FB

q3.FB &17.FB

q2.FB & 17.FB

!q1.FB & 17.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

( clk2 );II
i
t
i
t
ä
t
ä
i
t
i
t
i
t
l
l

17.C
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Bilaga 4

Sid 3 (4)

18.D ( !mag & q1.FB & !q2.FB & !q3.FB & rl.FB & !r2.FB & !r3.FB & !r4.FB

r4.FB & 18.FB

r3.FB &18.FB

r2.FB & 18.FB

!r1.FB &18.FB

q3.FB & 18.FB

q2.FB &18.FB

!q1.FB & 18.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

( le2 );||
W
i
t
t
i
t
ä
t
ä
t
ä
t
l
l

18.C

l9.D =( !mag & q1.FB & !q2.FB & !q3.FB & rl.FB & !r2.FB & !r3.FB & r4.FB
!r4.FB & l9.FB
r3.FB & l9.FB
r2.FB & l9.FB
!r1.FB & l9.FB
q3.FB &19.FB
q2.FB & l9.FB

!q1.FB &19.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'
( clkl );II

ä
t
i
t
ä
t
i
t
i
t
i
t
i
t

l9.C

r1.D =( !q1.FB & q3.FB & rl.FB & !r2.FB

!q1.FB & q3.FB & rl.FB & !r3.FB

!q1.FB & q3.FB & rl.FB & !r4.FB

!q1.FB & q2.FB & q3.FB & !r1.FB & r2.FB & r3.FB & r4.FB

q1.FB & !q2.FB & rl.FB

!q1.FB & q2.FB & !q3.FB & rl.FB

!q2.FB & q3.FB & rl.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

( clkl );II
*
ä
t
i
t
ä
t
i
t
i
t

r1.C

r2.D =( !q1.FB & q3.FB & r2.FB & !r3.FB

# !q1.FB & q3.FB & r2.FB & !r4.FB

# !q1.FB & q2.FB & q3.FB & !r2.FB & r3.FB & r4.FB

# !q1.FB & q2.FB & !q3.FB & r2.FB

# q1.FB & !q2.FB & r2.FB

# !q2.FB & q3.FB & r2.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

r2.C =( clk1);
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Bilaga 4

Sid 4 (4)

r3.D =( !q1.FB & q3.FB & r3.FB & !r4.FB

# !q1.FB & q2.FB & q3.FB & !r3.FB & r4.FB

# !q1.FB & q2.FB & !q3.FB & r3.FB

# ql.FB & !q2.FB & r3.FB

# !q2.FB & q3.FB & r3.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

r3.C =( clk1);

r4.D =( !q1.FB & q2.FB & q3.FB & !r4.FB

# !q1.FB & q2.FB & !q3.FB & r4.FB

# ql.FB & !q2.FB & r4.FB

# !q2.FB & q3.FB & r4.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

r4.C =( clkl );

q1.D =( !q1.FB & q2.FB & q3.FB

# ql.FB & !q2.FB & !q3.FB

# mag & ql.FB & !q2.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

q1.C =( clk1);

q2.D =( !mag & ref& !q1.FB & !q2.FB & q3.FB

# !q1.FB & q2.FB & !q3.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

q2.C =( clk1);

q3.D =( !ref& !q1.FB & q2.FB & !q3.FB

# !mag & !ref& !q2.FB

# ql.FB & !q2.FB ); " ISTYPE 'BUFFER'

q3.C =( clk1);
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Bilaga 5

Sid 1(1)

Pinkonñguration för PAL-kretsen

ABEL 4.20 - Device Utilization Chart Thu NOV 25 17: 19:27 1993

tmnpnmt

==== E0600 Chip Diagram ====

E0600

+ ---------\ / ------- --+

\ /

clkl 1 _-___ 24 Vcc

mag 2 23

r4 3 22 18

r3 4 21 17

r2 5 20 16

r1 6 19 15

q3 7 18 14

q2 8 17 13

q1 9 16 12

19 10 15 11

ref 11 14

GND 12 13 c1k2

  

SKHQATURELNUÄ
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